
2. PRESIDEN PUTIN PERINTAHKAN MOBILISASI PASUKAN KE UKRAINA
Presiden Vladimir Putin telah menandatangani dekrit mobilisasi parsial untuk mengerahkan
warga ke dalam wajib militer. Dengan pengumuman mobilisasi parsial itu, ini berarti bahwa
semua pihak di negeri itu harus berkontribusi lebih pada upaya perang. Bukan cuma warga tapi
juga bisnis. Selain itu sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dipanggil untuk bertugas dalam
konflik dengan Ukraina.

4. ADB MENAIKAN PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
Asian Development Bank (ADB) memperkirakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5.4% pada
2022. ADB mengungkapkan bahwa angka ini mengalami revisi ke atas dari sebelumnya sebesar
5%. Karena faktor konsumsi akan terus membaik hingga akhir tahun. Sementara itu, ADB
memperkirakan inflasi akan naik menjadi 5%, dibandingkan proyeksi sebelumnya 3%.

“Disclaimer: Informasi yang terkandung dalam dokumen ini diambil dari sumber sebagaimana tercantum dibawah ini. Namun, PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta
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atas kerusakan yang diduga muncul karena isi dari informasi tersebut. Perubahan terhadap informasi, data dan atau opini yang terkandung pada informasi ini dapat
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profesional dari penasihat keuangan dan/atau penasehat hukum sebelum melakukan investasi. Terkait perlindungan hak cipta, informasi ini hanya ditujukan untuk
digunakan oleh penerima saja dan tidak dapat diproduksi ulang, didistribusikan atau diterbitkan untuk tujuan apa pun tanpa sebelumnya mendapat persetujuan dari PT
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 3.75

FED RATE 3.25

Stock 20-Sep 21-Sep %

IHSG 7,196.95 7,188.31 (0.12)

LQ45 1,028.21 1,029.22 0.10 

S&P 500 3,855.93 3,789.93 (1.71)

Dow Jones 30,706.23 30,183.78 (1.70)

Nasdaq 11,425.05 11,220.19 (1.79)

FTSE 100 7,192.66 7,237.64 0.63 

Hang Seng 18,781.42 18,444.62 (1.79)

Shanghai 3,122.41 3,117.18 (0.17)

Nikkei 225 27,688.42 27,313.13 (1.36)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 21-Sep 21-Sep %

USD/IDR 15,030 15,055 0.17 

EUR/IDR 14,853 14,615 (1.60)

GBP/IDR 17,182 16,719 (2.69)

AUD/IDR 10,063 9,815 (2.47)

NZD/IDR 8,953 8,663 (3.24)

SGD/IDR 10,588 10,481 (1.01)

CNY/IDR 2,143 2,123 (0.96)

JPY/IDR 104.03 103.00 (0.99)

EUR/USD 0.9982 0.9822 (1.60)

GBP/USD 1.1547 1.1236 (2.69)

AUD/USD 0.6763 0.6596 (2.47)

NZD/USD 0.6017 0.5822 (3.24)

Bond 20-Sep 21-Sep %

INA 10yr (IDR) 7.15 7.16 0.13 

INA 10yr (USD) 4.69 4.73 0.85 

UST 10yr 3.56 3.53 (0.93)
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Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 4.69 (0.21)

US 8.30 0.10 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 7,080 7,225 

ID 10 Y 7.17% 7.29%

US 10 Y 3.42% 3.79%

USD / IDR 15,010 15,070 

DJI Dev
Market

3,070 3,285 

FTSE Aspac
ex Jpn

2,965 3,160 

DJIM China 2,150 2,330 

1. BANK SENTRAL AS (THE FED) MENAIKAN SUKU BUNGA 0.75%
Bank sentral Amerika Serikat (The Fed) menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin menjadi
3% - 3,25%, serta menegaskan sikap agresifnya. The Fed menyampaikan masih akan ada
kenaikan kenaikan suku bunga sampai inflasi turun ke level 2%. Sementara, proyeksi terbaru
menunjukkan suku bunga The Fed akan naik menjadi antara 4.25%-4.50% pada akhir tahun ini.
The Fed memperkirakan inflasi terkendali dan terlihat perlahan ke target 2% pada 2025.

3. BANK INDONESIA DIPROYEKSI MENAIKAN SUKU BUNGA 0.25%
Pada hari ini, akan diselenggarakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia September
2022. Sebanyak 12 lembaga/institusi memperkirakan bank sentral akan mengerek BI7DRR
sebesar 25 basis points (bps) menjadi 4,00%. Lonjakan inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar
Minyak (BBM) Subsidi dan tren kenaikan suku bunga di tingkat global menjadi pertimbangan BI
untuk menaikan BI7DRR.

5. FX & BONDS MARKET
USD bergerak menguat terhadap semua Mata Uang Majors, setelah The Fed US pada Kamis dini
hari tadi menaikkan suku bunga acuan US sebesar 0.75 bps ke 4% sesuai ekspektasi. Proyeksi
Dot Plot suku bunga AS kedepannya yang disampaikan Jerome Powell, menyiratkan
kemungkinan kenaikkan suku bunga US sampai ke kisaran level 4.4% di akhir tahun 2022.

Bonds Pemerintah tidak banyak mengalami pergerakan Rabu kemarin, hanya Bonds Seri FR91
saja terjadi pada transaksi interbank. Perhatian Market berpusat pada FOMC The Fed AS dan
RDG BI hari ini. Bonds jangka pendek masih mengalami tekanan setelah Yield Tenor 2Y Bonds
menyentuh 4%.

• IHSG berpotensi terkoreksi seiring koreksi bursa
saham global merespons statement dari Gubernur
The Fed. Investor dapat consider untuk TAKE PROFIT
saat indeks tertahan di area 7.200- 7.300. Investor
dapat memanfaatkan koreksi untuk AVERAGING
ENTRY/SUBS di area support 7,160 – 7,070.

• Hari ini USD/IDR dibuka pada level 15055, dengan
range pergerakan di 15010-15070.

• Rekomendasi Bonds : FR87, FR91, FR96, FR75, FR97, 
INDON24, INDON32N (sesuai ketersediaan).


